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INSTRUÇÕES 
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 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha 
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Códigos Jurídicos. 
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Disciplina: Cálculo Numérico 
Prof: Esp. Paulo Julio de Freitas 
 
Questão 01 ( IESES - 2010 - CRM-DF - Assistente de Tecnologia da Informação) 

Um sistema de numeração é um conjunto de regras que permite ler e escrever números. 
Sobre os sistemas de numeração é CORRETO afirmar:  
 
I. O sistema decimal, que representa números em base 10, é um sistema de numeração 
em que todas as quantidades são representadas utilizando o conjunto de símbolos  
S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }. 
 
II. O sistema binário, que representa números em base 2, é um sistema de numeração 
em que todas as quantidades são representadas utilizando o conjunto de símbolos  
S = { 0, 1 }. 
 
III. O sistema octal, que representa números em base 8, é um sistema de numeração em 
que todas as quantidades são representadas utilizando o conjunto de símbolos  
S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }. 
 
IV. O sistema hexadecimal, que representa números em base 16, é um sistema de 
numeração em que todas as quantidades são representadas utilizando o conjunto de 
símbolos S = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F }.  
 
As assertivas corretas são: 
 
a)(   ) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b)(   ) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c)(   ) Apenas as assertivas II e IV  estão corretas. 
d)(   ) Todas as assertivas estão corretas. 
 
Questão 2 
Abaixo apresentamos quatro números em suas representações binárias.  
1= 00110 
2= 11010 
3= 01101 
4= 10111 
 
Assinale a alternativa que apresenta o somatório dos 4 números acima convertidos para 
o formato decimal. 
a)(   ) 75 
b)(   ) 81 
c)(   ) 96 
d)(   ) 68 
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Questão 3 
Analise as seguintes afirmativas: 

I. Considere três números inteiros X, Y e Z, onde a representação binária de X é 1100100 
e a representação decimal de Y é 63. Sabendo-se que Z = X - Y. O valor da representação 
binária de Z é 100101. 

II. Adicione 21,352 e 0,56738 em uma máquina com mantissa t=3 e base 10. O 
resultado da soma com arredondamento é 0,219x103. 

III. Tomando o sistema de ponto flutuante F(10; 3; -3; 3), a representação do número  

16,365 neste sistema com truncamento é 0,163x10². 

IV. Seja S o resultado da soma dos números binários X e Y, onde: X=101011; Y=101111. 
O valor de S em decimal é 91. 

As assertivas corretas são: 
a)(   ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b)(   ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c)(   ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d)(   ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
 
Disciplina: Conforto do Ambiente Construído 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 
 
Questão 04 
O conforto térmico no ambiente construído tem bons resultados com a prática da 
arquitetura bioclimática. Estratégias arquitetônicas podem ser desenvolvidas a partir da 
característica climática de uma determinada região. 
Associe as colunas, relacionando o tipo de clima à solução arquitetônica indicada para as 
edificações projetadas. 
 
CLIMAS 
(1) Quente e Seco 
(2) Quente e Úmido 
 
   SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 
( ) Deve-se optar por aberturas moderadas e paredes espessas. 
( ) Deve-se controlar a ventilação diurna e incrementar a ventilação noturna. 
( ) A ventilação cruzada é a desejada, porém a temperatura interior acompanha a 

temperatura exterior. 
( ) A amplitude térmica é alta e pode ser reduzida com revestimentos que promovam a 

inércia térmica da edificação. 
( ) O pátio interno proporciona boa sensação de conforto por meio do resfriamento 

evaporativo. 
( ) Lanternins e cobogós são boas estratégias para proporcionar o conforto térmico. 
 
A sequência correta dessa associação é  
 
a)  (1); (1); (2); (1); (1); (2). 
b)  (1); (2); (2); (1); (1); (1). 
c)  (2); (1); (1); (2); (2); (2). 
d)  (2); (2); (1); (1); (2); (1). 
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Questão 05 
 Considere os esquemas abaixo representados em planta. 

 
Os esquemas 1 e 2 representam uma pequena construção térrea com três cômodos em 
distintas situações de implantação, edificada em localidade com clima tropical úmido. 
Com relação à orientação das construções ao sol e ao vento, é correto afirmar que 
 

a) O esquema 1 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes, enquanto o 
Esquema 2 resulta em proteção da radiação solar, com prejuízo da ventilação 
natural. 

b) O Esquema 1 resultado em proteção solar, sem prejuízo da ventilação natural, 
enquanto o Esquema 2 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes. 

c) O Esquema 1 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes, enquanto o 
Esquema 2 resulta em proteção da radiação solar, sem prejuízo da ventilação 
natural. 

d) O Esquema 1 resulta em proteção da radiação solar, com prejuízo da ventilação 
natural, enquanto o Esquema 2 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes. 

 
Questão 06 
A manutenção do conforto térmico das edificações é um objetivo relevante para o projeto 
de grandes edifícios. Quanto a esse tema, é correto afirmar que  

a) Sistemas de refrigeração tem baixo impacto no consumo energético da edificação. 
b) A potência dissipada pelo sistema de iluminação tem influência desprezível no 

cálculo da carga térmica e é ignorada para esse fim. 
c) Utilizar as zonas bioclimáticas brasileiras é uma referência importante para a 

utilização de estratégias de condicionamento térmico ativo. 
d) Resfriamento evaporativo é um exemplo de condicionamento térmico passivo. 

 
Disciplina: Resistência dos Materiais II 
Profº Esp. Marcos Paulo Segantini dos Santos 

 
Questão 07 
Dado um elemento como o mostrado na figura 
abaixo, submetido a uma força cortante V, assinale a 
alternativa verdadeira: 
 

a) (    ) A tensão de cisalhamento é a mesma em 
todos os elementos se a força cortante for 
constante; 

b) (    ) A tensão de cisalhamento máxima nos 
elementos mais distantes da linha neutra;  

c) (    ) A tensão de cisalhamento máxima ocorre 
sobre a linha neutra; 

d) (    ) A tensão de cisalhamento não depende da 
posição do elemento analisado quando a seção 
transversal é retangular. 
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Questão 08 
Uma viga tem seção transversal 
retangular e é feita de madeira, conforme 
figura abaixo. Se for submetida a um 
cisalhamento V = 10 kN, determine a 
tensão de cisalhamento máxima no 
elemento. Dado: I = 8x107 mm4 

 
a) (    ) 1,00 MPa 
b) (    ) 1,15 MPa 
c) (    ) 1,20 MPa 
d) (    ) 1,25 MPa 

 

 
 
 
 
 
Questão 09 
Uma viga tem seção transversal 
retangular e é feita de madeira, conforme 
figura abaixo. Se for submetida a um 
cisalhamento V = 20 kN, determine a 
tensão de cisalhamento em um elemento 
localizado no ponto A. Dado: I = 5x106 

mm4 
a) (    ) zero 
b) (    ) 0,50 MPa 
c) (    ) 0,75 MPa 
d) (    ) 1,0  MPa 
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Disciplina: Mecânica dos Solos  
Prof.: José Antônio Vieira Lima 
 
Questão 10 
No que se refere à classificação granulométrica de solos, assinale a opção que apresenta 
a relação correta dos tipos de solo conforme o tamanho dos grãos, em ordem crescente. 

 
a) argila, areia, silte, pedregulho, pedra, bloco de rocha, matacão 
b) areia, argila, silte, matacão, pedregulho, pedra, bloco de rocha 
c) argila, silte, areia, pedra, pedregulho, bloco de rocha, matacão 
d) argila, silte, areia, pedregulho, pedra, matacão, bloco de rocha 
 

Questão 11 
Considere as seguintes informações sobre dois tipos de solo, A e B: 

A: é aquele cujo diâmetro da maioria absoluta dos grãos é maior que 0,075 mm 
(mais que 50% em peso, dos seus grãos, são retidos na peneira no 200); 

B: é aquele cujo diâmetro da maioria absoluta dos grãos é menor que 0,075 mm. 

Analisando-se o que foi afirmado sobre cada um, conclui-se que: 

a) A é um solo fino. 
b) B é um solo fino. 
c) A e B são solos finos. 
d) B é um solo grosso. 
 
Questão 12 
À amostra de um solo que possuía um teor de umidade de 25% adicionou-se água de tal 
forma que o teor de umidade passou para 30%. O acréscimo de peso da amostra sobre a 
massa inicial, em porcentagem, é: 

a) 12. 
b) 8. 
c) 4. 
d) 5. 
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Disciplina: Tecnologia da Construção II 
Profᴼ.: Esp. João Divino dos santos Silva 

 
Questão 13 
A tabela a seguir apresenta uma composição para execução de alvenaria.  

 
 
Com base nestas informações, considerando um BDI de 30%, quanto ficaria para executar 
100,00 metros quadrados de alvenaria 
 
a) R$ 

9.450,77.  
b) R$ 

8.057,40.  
c) R$ 

7534,21.  
d) R$ 

9.620,98.  

 
Questão 14 

 

Conforme composição acima, quantos horas trabalhada um pedreira gastaria para 
executar 50,00 metros quadrados de alvenaria. 

a)  35,5 horas.  b) 71,0 horas.  c) 20,0  horas.  d) 28,0 horas.  
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Questão 15 
Conforme a composição da questão 02, quantos blocos gastaria para executar 50,00 
metros quadrados de alvenaria.  
 

a) 550 unidades.  

b) 680 unidades .  

c) 730 unidades .  

d) 625 unidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: Fenômenos de transportes 
Profo: Dr. Lincon Zadorosny 
 
Questão 16 
A figura abaixo mostra as diferenças ente 
os carros de formula 1 do ano de 2009 
para o ano de 2010 devido as mudanças 
de regras. Note que o comprimento do 
tanque passou de 50 cm para 80 cm. 
 
Durante a largada o carro de apresenta 
aceleração de 12 m/s², e sabe-se que a 
massa específica do combustível usado é 
750 g/L (750 kg/m³). Nestas condições 
quando aumentou a pressão na parte de 
trás do tanque do carro de 2010 em 
reação ao de 2009. 
 

a) 3000 Pa 
b) 2700 Pa 
c) 2400 Pa 
d) 2000 Pa 
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Questão 17 
Quando superfícies estão submersas experimentam um campo de pressão e 
consequentemente de forças, que aumentam com a profundidade, desta forma, na 
construção de barragens as estruturas devem ser reforçadas na parte debaixo, conforme 
pode ser observado na Figura A. 

 
Fig. A 

 
Fig. B 

Suponha que uma comporta quadrada de 4 m de lado esteja fechada no fundo de uma 
barragem com profundidade de 12m, conforme mostra a Figura B e sabendo-se que o 
peso específico da água γ=104 N/m³ determine a força resultante sobre a comporta. 

a) 1,6x104 N 
b) 1,6x105 N 
c) 1,6x106 N 
d) 1,92x106 N 

 
Questão 18 
Uma das formas de diminuir o atrito melhorando a eficiência e rendimento de 
engrenagens e sistemas com pistões é a adição de um fluido entre as placas deslizantes. 
Suponha então que uma placa desliza sobre a outra com velocidade (v) de 5m/s após 
sofrer uma força de 15N. A distância (e) entre as placas é 10-2m, e está totalmente 
preenchida com um fluido. Se a área da placa é 2m2, e mesmo com a alta distância a 
relação τ=μv/e, onde τ é a tensão de cisalhamento e μ é a viscosidade dinâmica, pode ser 
usada, a viscosidade do fluido é: 

a) 10-1 Pa.s 

b) 1,5x10-1 Pa.s 

c) 1,5 x10-2 Pa.s 

d) 10-2 Pa.s 

 


